Az Autonómia Alapítvány
2016-os éves szakmai beszámolója

A kormányzati kapcsolatokról
Az alapítvány bekerült az EMMI által szervezett
Roma Koordinációs Tanácsba.

A stábról
Az alapítvány stábja alapjaiban változatlan volt ebben az évben, a 15 fős stábból csupán két több éve
velünk dolgozó munkatárs keresett máshol állást,
ám mindkettőjüket visszavárjuk, ha úgy adódik.
Kiss Julianna a doktorijának megírásához szeretett volna több szabadidőt, s vállalt el egy egyetemi
munkát, Dandé István, pedig a családalapítás következében beállt új helyzete miatt vállalt máshol
biztosabb, nem projektalapú munkát. István posztjára a Közelebb a közösségekhez programhoz egy
régi/új munkatárs jött hozzánk, Lukács György.

Bár fontos lenne fenntartani a kollegiális kapcsolatot az állami szervekkel, az év végére érezhető volt
a korábbi évek rossz hangulatának visszatérése, a
független, nem kormányzati szervezetekkel szembeni kormányzati hangulatkeltés újbóli felerősödése.
Erre válaszul az alapítvány kezdeményezője volt egy
szektoron belüli folyamatos egyeztető fórum összehívásának, melyhez több tucat intézményesült, különféle területen aktív szervezet csatlakozott.

A forrásteremtésről

Az alapítvány kuratóriumának összetétele nem változott, az összes kuratóriumi ülésen határozatképes
volt a testület.

2016-ban 17 pályázatot készítettünk különféle,
többnyire külföldi alapokhoz (EACEA, DG Justice,
Bosch, Erasmus+, EVZ, Holland követség, OSFE,
EFOP, TOP, Norvég Alap) összességében 500 millió
forint értékben, melyből több támogatást is kapott
(TOP, Norvég Alap, EVZ, OSIFE) s így közel 140 millió forintnyi támogatási szerződés már megszületett
2016-ban vagy várható 2017-ben.

A kommunikációról

Nemzetközi együttműködésről

Megújult arculattal új honlapot hoztunk létre, és a
korábbi évekhez képest több kommunikációs anyagunk született, amelyet a közösségi médián osztottunk meg.

Az alapítvány a korábbi éveknek megfelelően továbbra is különös hangsúlyt fektet a szakmaterületén működő nemzetközi szervezetekkel történő
együttműködésekre. A fenti pályázatok egy jó része,
román, szlovák, spanyol, cseh, bolgár, lengyel, szlovén, ciprusi, máltai, görög szervezettel közösön dolgoztuk ki és adtuk be.

A kuratóriumról

Honlapunk: http://autonomia.hu
Facebook lapunk: http://bit.ly/2jyiEm4

A 2016-ban futott
programjainkról röviden:

Közelebb a közösségekhez

A szerződés referenciaszáma:
4000008228 / JUST/2014/RDIS/AG/DISC
Támogató:
Európai Unió, DG Justice
A projektidőszak:
2016.06.01. – 2017.06.30
A projekt teljes költségvetése:
288 325 EUR (88 000 000 forint)
A 2016-ban felhasznált támogatás:
40 213 870 forint

A fenti településeket a romakoordinátorok lakóhelyéhez közeli településekből az ő javaslatukra és a TÖOSZ
ajánlásával választottuk ki. Az együttműködésre kész
önkormányzatokkal megállapodást kötöttünk.
Az Autonómia munkatársainak feladata a következő: helyi roma közösségek megszólítása, a kulcs�szereplők beazonosítása, önszerveződő közösségek
segítése, a helyi integrációs tervek újragondolása, a
lokális kapacitások, együttműködési készségek fejlesztése képzések, tanulmányutak és kis helyi projektek segítségével, illetve nagyobb EU-s pályázatokra
pályázatok fejlesztése a közösségek bevonásával.
2016 nyarán a 15 településről érkező 56 fő számára
szerveztünk projekttervező képzést, majd tanulmányukat példaértékű kezdeményezésekhez.
A fejlesztési folyamat során egy település,
Nagymányok úgy döntött, hogy visszalép, mivel a település vezetője más elképzelésekkel rendelkezik az
esélyteremtésről.

A Közelebb a közösségekhez program célja 10 településen, helyi közösségi bevonással olyan fejlesztési
folyamatok elindítása, melyek a romák mind hatékonyabb integrációjára is lehetőséget adnak.
Az esetleges lemorzsolódást figyelembe véve 10 helyett 15 települést vontunk be: Babócsa, Bakonya,
Báta, Bolhás, Dombóvár, Homrogd, Ináncs, Kazár,
Karancslapujtő,
Kővágószőlős,
Kővágótöttös,
Kálmáncsa, Nagymányok, Szuhogy, Tar.
A megvalósításban Magyarországon a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége volt a partnerünk, az ERGO hálózat pedig nemzetközi terepen segíti majd az eredmények bemutatását.
A településeken végzett fejlesztő munkát dokumentáljuk, ezekből a projekt végén esetleírásokat,
szakmapolitikai ajánlást fogalmazunk meg, majd
ezeket partnereink segítségével bemutatjuk itthon és
Brüsszelben.

2016 nyarán a 15 települést megkínáltuk azzal, hogy
új, eddig náluk még nem ismert művészeti foglalkozásokat viszünk hozzájuk, ezzel is segítve a roma és
nem roma közösség közötti párbeszéd elindítását,
pozitív közösségi élményt kínálva. A lehetőséggel 11
település élt, náluk indultak el foglalkozások, melyek
rendszeres megtartását a helyi roma aktivisták, intézmények segített.
Kiírások híján 2016-ban elsősorban a helyi lehetőséget mértük fel, azt térképeztük fel, hogy az előrejelzésekben lévő pályázatok mely településen
jelentenének lehetőséget. Egy esetben, a régóta várt
Komplex telepprogram kapcsán önálló műhelynapot
is szerveztünk, melyen a lehetőség iránt tucatnyi érdeklődő önkormányzat vett részt.
Annak ellenére, hogy nagyon korlátos volt az elérhető
forrás, a programba bevont legnagyobb településsel
együttműködésben, Dombóvár, három település-rehabilitációs pályázatot készítettünk összesen 200
millió forint értékben. Ezek a pályázatok a településen élő romák lakhatási viszonyait és közösségi integrációját segítik majd, ha támogatást kapnak.

A helyi párbeszéd elősegítése
roma lakta falvakba új típusú
művészeti foglalkozások
segítségével

Támogató: EEA/Norway Funds,
Miniszterelnökség
A szerződés referenciaszáma:
HU07-0209-B2-2016
A projektidőszak:
2016. június – 2017. április

2016 nyarán nyolcféle (zsonglőr, báb, természet művészet, dokumentumfilm, slam poetry/rap és film,
zeneműhely, szabad tánc, történetmesélés) foglalkozástípust választottak ki a települések, tehát volt
olyan foglalkozás, amely több településen is bemutatkozott, volt olyan, amelyik csak egyen. A foglalkozásvezető csapatokkal a próbafoglalkozásokra
szerződéseket kötöttünk. A roma koordinátorok, a
helyiekkel és a foglalkozásvezetőkkel együtt, a 11
partnertelepülésen 33 próbafoglalkozást szerveztek.
A felállt igények alapján a foglalkozásvezetők és a
roma koordinátorokkal együtt döntöttünk arról, hogy
melyik településre melyik foglalkozást visszük.

A projekt teljes költségvetése:
40 737 902 forint
A 2016-ban felhasznált támogatás:
18 981 086 forint

A Közlebb a közösségekhez programban velünk már
együttműködő településeket kínáltuk meg azzal,
hogy olyan új típusú művészeti kezdeményezéseket
indítunk el náluk, melyek megmozgatják a közösségeket, közelebb hozzák egymáshoz tagjaikat. Ezekkel
a kezdeményezésekkel az volt a célunk, hogy meg�győzzük a helyieket arról, hogy a közösségi kulturális
és művészeti foglalkozások képesek reményt és lehetőséget adni arra, hogy új, fenntartható, egymáshoz
odaforduló közösségek és kulturális hagyományok
jöjjenek létre, s ezen keresztül új horizontok nyíljanak
meg a közösség tagjai számára.
Az iskoláskorú, 6-16 év közötti roma és nem roma
gyerekek minden településen az egyik legfontosabb
célcsoportunk volt. Ám figyelmet fordítottunk arra
is, hogy bevonjuk a társadalmi párbeszédből, helyi
egyeztetésekből kimaradó, alulképzett, a települést
ritkán elhagyni képes, de közösségi programmal
megmozdítható felnőtteket is a megvalósításba.

A foglalkozásvezető csapatok a helyiekkel egyeztetve
elkészítették a rendszeres foglalkozások menetrendjét, melyek 2016 őszétől indultak. Egy foglalkozás
9-10 alkalomból áll.
Megvalósítási helyszínek: Babócsa, Bakonya, Báta,
Bolhás, Homrogd, Ináncs, Kazár, Karancslapujtő,
Kővágószőlős, Kálmáncsa, Szuhogy.
Az, hogy hol milyen gyakorisággal valósultak meg a
foglalkozások, az függött a helyi igényektől és a foglalkozás természetétől. Vannak, amelyek havi, vannak, amelyek kétheti, havi alkalmakkal valósultak
meg és vannak, amelyek tömbösítve, táborszerűen
kerültek megrendezésre.

Aktivizáld a közösséged!

Támogató:Budapesti Nyílt Társadalom
Intézet Alapítvány
A projekt időtartama:
2016. novembere – 2018 májusa
A támogatás összege: 64 millió forint
A 2016-ban felhasznált támogatás:
521 174 forint

A projekt olyan tíz hátrányos helyzetű, romák által
sűrűn lakott települést céloz, ahol közösségi összefogással párbeszéd és együttműködés alakulhat ki
a közintézményekkel annak érdekében, hogy a közszolgáltatások jobbá vagy elérhetőbbé váljanak a helyi közösség számára.
Célunk, hogy gyenge érdekérvényesítő képességgel
rendelkező csoportok számára fontos ügyeket mozdítsunk előre a helyi közösségek megerősítésével,
bevonásával, és ezzel erősítsük a demokratikus gyakorlatot, az állampolgári részvételt, a párbeszéd és
együttműködés kultúráját.
A projektben olyan az adott közösség bevonását biztosító munkatársakkal dolgozunk, akik a helyi közösség számára fontos ügyekben, a romák integrációját
célzó kezdeményezéseket indítanak vagy romákat
érintő egészségügyi, oktatási problémákat tárnak fel
és ezek megoldásán dolgoznak.
2016-ban a program előkészületei zajlottak, roma integrációval foglalkozó szervezetektől és szakértőktől
kértünk javaslatot lehetséges településekre és munkatársakra, s előkészítettük a jelentkezési és kiválasztási eljárásrendet.

Norvég Civil Támogatási Alap

Támogató: Az EGT brüsszeli Finanszírozási
Mechanizmus Iroda
Támogatás teljes összege: 133 787 400 forint
A 2016-ban felhasznált támogatás:
33 842 301 forint

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja,
hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi
igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében
ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi
és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra
és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet
elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi
egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni
fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. Mindennek
érdekében az Alap az alábbi részterületeken kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:
• emberi jogok és demokrácia; • női jogok és esélyegyenlőség; • szervezet- és közösségfejlesztés; •
ifjúsági- és gyermekügyek; • környezetvédelem és
fenntartható fejlődés; • jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak; • társadalmilag
sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma
integráció).

A 2013-ban elindult programba az Autonómia
Alapítvány 2016-ban továbbra is a jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak valamint
a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése
(fókusz: roma integráció) témakörökben beadandó
kis és közepes projektekért volt felelős. 2016-ban
folytattuk a 2013. és 2015. között megjelent kiírások
során támogatott projektek közül a még nem lezártak
szerződéseinek követését. Látogattuk a futó projekteket, fogadtuk és feldolgoztuk a projektbeszámolókat. A támogatott projektek mindegyike lezárult 2016.
április 30-ig, ezek pénzügyi zárása jelentette az év
legfontosabb feladatát. Év végéig megtörtént az alapítványhoz tartozó támogatott projektek több mint
kilencven százalékának lezárása.
A program keretében 2016-ban lezárult projektek ös�szesen mintegy 75 000 fő számára nyújtottak jóléti
szolgáltatásokat, míg további, mintegy 2 000 személy
vált újonnan bevont aktív résztvevővé a szervezetek
és közösségek munkájában.

Kiegészítő tevékenységek keretében, a támogatásközvetítés mellett a programban az alábbiakra is sor
került:
•

nemzetközi, több részből álló eseménysorozatot
a gyűlölet elleni fellépés (no hate) jegyében (2016
ősz): ’civil szemmel’ video verseny a támogatott
szervezetek részére, “Az idegen szép” jó gyakorlatok és tapasztalatcsere szeminárium

•

workshop fiatal foglalkozástartóknak
(2016 júliusa)

A kiegészítő tevékenységek keretében magvalósított
műhelynapok és egyéb rendezvények összességében
több száz főt értek el.
Jó gyakorlatok dokumentációja és népszerűsítése: a
norvegminta.blog.hu felületen a támogatott projektek fő eredményeit, értékeit, eszközeit mutattuk be
írásos és audiovizuális eszközökkel, közérthető, tömör formában.
Program monitorozása: 2016-ban is zajlott a program
hatásainak, eredményeinek feltárását célzó kutatás.
Kérdőíves vizsgálat, esettanulmányok, fókuszcsoportok, interjúk és dokumentumelemzés segítségével a
pályázó szervezetek, a lebonyolító alapítványok munkatársai, értékelői és bíráló bizottsági tagjai, valamint
a nonprofit szektor független szakértői visszajelzései
alapján, kvalitatív és kvantitatív eszközök mentén került vizsgálatra a program. Az év során a kutatási tevékenységek jelentős része megvalósult, az elkészült
kutatási beszámoló a program záróeseményén, 2017
áprilisában kerül bemutatásra.
A projektekről részletek a www.norvegcivilalap.
hu oldalon a támogatott projektek menüpont alatt
találhatók.

ELTÁV – Megnyílik a bánya

A projekt időtartama:
2016 január – 2017 február
Támogató: EVZ
A támogatás összege: 12 936 000 forint
A 2016-ban felhasznált támogatás:
6 146 285 forint

A Katona József Színház és az Autonómia Alapítvány
mobil színházi projektje Szúcs-bányatelepen és
Budapesten, színházi alkotókkal és civilekkel, nézőkkel közösen a társadalmi felelősségvállalás jegyében.
A projekt célja, hogy a színházat, mint intézményt, a
színházat, mint fórumot, és a színházat mint kifejezési formát használva megnyissunk egy szegregátumot a külvilág felé. Fontos, hogy a közös élmények
és a közös munka során megismerjék egymást a különböző szociokulturális közegből jövő fiatalok és
felnőttek, a szegregátum lakói a színház segítségével gondolatban, majd a civilek segítségével a valóságban is elhagyhassák a telepet, a budapesti elit
gimnazisták szintén kiléphessenek a saját zárt értelmiségi közegükből - hogy minél mélyebben, zsigeribben megismerjenek velük egykorú, de teljesen más
élethelyzetben lévő, más körülmények között élő
fiatalokat. A megismerésen és a közös munkán túl a
fiatalok és a projektet végigkövető nézők megtapasztalhatják, hogy az aktív civil szerepvállalás milyen
változásokat képes indukálni egy periférián lévő, magára hagyott közösségben.
A projekt kiemelt eleme Szúcs-Bányatelepen (Heves
megye) és Budapesten megvalósuló színházpedagógiai foglalkozás-sorozat és az Autonómia Alapítvány
Szúcson megvalósuló pénzügyi fejlesztő projektje.
A két fő tevékenységen belül számos budapesti önkéntes vett részt a szúcsi foglalkozásokon, létrejött
egy helyi önfinanszírozó csoport, “saját bank”, a szúcsiak több alkalommal vettek részt foglalkozásokon
és bemutatókon a Katona József Színházban.

2016-ban a projekt sikeréhez hozzájárult a Prezi.com
80 fő önkéntes munkájával és egy 2,4 millió forintos
támogatással, melyet helyi közösségi terek kialakításához szükséges anyagokra fordítottunk. A British
Petrol is csatlakozott önkénteseivel a helyi lakosok
ingatlanjainak felújításához, melyhez az anyagköltséget az adjukossze.hu adománygyűjtő portál segítségével gyűjtöttük össze.

Integrom program

Támogatás teljes összege: 1 500 000 forint

Három képzést szerveztünk, amely során a roma
fiatalokat abban erősítjük, hogy sikeresebbek legyenek a toborzási folyamatokban. A vállalatokkal
rendszeresen egyeztetünk, hogy a jelentkezőknek
valóban megfelelő pozíciókat tudjanak biztosítani, és
amennyiben szükséges, rugalmasan tudják kezelni a
kiválasztási folyamatokat. A civil partnerekkel rendszeresen egyeztetünk a toborzási folyamatokról és a
roma fiatalok igényeiről.

A 2016-ban felhasznált támogatás:
1 247 342 forint

A program számokban

Támogató:
Magyar Telekom, Boston Consulting Group
A projekt időszaka: 2014–2016

A program egy kísérleti roma foglalkoztatási program, amely tanult - középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező - roma fiatalokat támogat abban,
hogy nagyvállalatokhoz kerüljenek elsősorban irodai,
adminisztratív vagy szakmai pozíciókba.
A program az Autonómia Alapítvány és a Boston
Consulting Group tanácsadó cég együttműködésében valósul meg, valamint helyi roma szervezetek és
roma egyetemi hallgatókat támogató szervezetek segítenek a résztvevők elérésében, motiválásban.
A résztvevők felkészítésében fontos szerepet tölt be
több vállalat is. A Hays a toborzási folyamatra készíti
fel a résztvevőket, míg a Dramatrix kommunikációs
képzéseket tart számukra.
A programhoz közel húsz vállalat csatlakozott lehetséges munkaadóként.
A program harmadik éve zajlott 2016-ben.

A három képzésen 36-an vettek részt 2016-ben. A
program eddigi három éve alatt 16-an helyezkedtek
el sikeresen.
Média és Díjak
A program 2016-ben jelentős média figyelmet kapott,
cikkek jelentek meg a hvg.hu-n és a HR portálon. A
projekt 2000 eurós díjban részesült a SozialMarie
keretében.
Az Európai Bizottság érdekes gyakorlatként azonosította a projektet a Nemzeti Roma Stratégiák
megvalósításában.
A program folytatása
2017-től a projektet immár a BCG nélkül HRom néven
folytatjuk egy jelentős uniós támogatás segítségével.

Új megoldások régi
problémákra –
tapasztalatcsere Gent város
roma integrációt támogató
intézményei és az Autonómia
között

A projekt időtartama:
2016 március – 2017 június
Támogató: Flamand Külügyminisztérium
A támogatás összege: 6 millió forint
A 2016-ban felhasznált támogatás:
3 272 286 forint

Gent városban jelentős számú szlovák, román és bolgár roma közösség jött létre az elmúl 10 évben, az
ő integrációjukat segítendő külön intézmények és
programok jöttek létre.
A projektben célja a város intézményeinél és az
Autonómiánál felhalmozott roma integrációs tapasztalatok kölcsönös megismerése, az itt és ott
adaptálható kezdeményezések beazonosítása, közös
projektek kidolgozása.
2016-ban többnapos tanulmányutakat szerveztünk
a genti és a magyar stáb számára, helyi partnerünk
segítségével felvettük a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, amelyek Gentben a szakmai munkát
végzik, módszereikről tájékozódtunk, információkat
gyűjtöttünk.
2017-ben további egy-egy közös projekttervezési
műhelynappal kiegészült tanulmányutat szervezünk
Gentben és Magyarországon.

